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Festival představí sociální služby
Žďárský Dům kultury bude ve
středu 14. 9. dějištěm již čtvrtého ročníku Festivalu sociálních
služeb. Zváni jsou všichni, kdo se
o sociální služby zajímají, nebo se
o nich teprve chtějí něco dozvědět. Vstup je zdarma.
Akci, která tradičně probíhá
v režii Sociálních služeb města, přibližuje ředitel této městské
organizace, Václav Šerák.
Co mohou od festivalu očekávat návštěvníci, kteří sem zavítají poprvé?
Návštěvníky čeká exkurz do
nabídky sociálních služeb v našem
okrese. Mohou zjistit, jaký je rozdíl mezi ambulantní, terénní a
pobytovou sociální službou. Zjistí, že zde pracují poradny, které dokáží pomoci v nejrůznějších
životních situacích, i v těch, které
se zdají bezvýchodné. Dozví se, co
jednotlivé služby nabízejí, jak se
třeba zapojit nejen jako uživatel,
ale také jako dobrovolník.
Co vše se zde dozvíme a jaké
kontakty můžeme získat?
Zájemci o služby mohou zjistit, která služba je pro ně nejvhodnější. Také se dozví, co od ní
mohou očekávat. Na jednom místě
mohou porovnat nabídku sociálních služeb z celého okresu, které
by museli jinak zdlouhavě osob-

Dům kultury
Žďár nad Sázavou
středa 14. září,
10 - 16 hod.

Ano, poradna tu bude, i všechny
zúčastněné služby v rámci svých
činností poskytují základní sociální poradenství. Pokud tedy nedokážou s problémem pomoci sami,
umí poradit, kam se má člověk
obrátit, aby svou situaci zdárně
vyřešil.

ně objíždět. Odnesou si odtud
letáčky jednotlivých poskytovatelů, kteří je zaujali. Zároveň získají kontakt na konkrétní službu a
setkají se s odborníky, na které se
případně budou obracet. Na místě jim mohou zodpovědět mnohé
jejich otázky.
Najdou zde inspirace a rady
i lidé pečující o nemohoucí a
nemocné?
Festival není určen pouze pro
odbornou veřejnost, ale hlavně pro
laiky, nebo pečující osoby. Mohou
se zde dozvědět spoustu užitečných informací, získat kontakty
nejen na poskytovatele, ale také na
další lidi, kteří sami pečují o své
blízké. Mohou se tak podělit o své
zkušenosti a získat inspiraci a dobré rady nejen z odborného hlediska, ale především z praxe samotných pečujících. Tyto postřehy
budou k nezaplacení.
A co kompenzační a rehabilitační pomůcky?
Budou se i prezentovat firmy

MGR. VÁCLAV ŠERÁK, ředitel Sociálních služeb města.
Foto: archiv
dodávající kompenzační a rehabilitační pomůcky. Nabízejí také různé prostředky pro usnadnění péče,
což by se lidem pečujícím o druhé
mohlo také hodit.
Zároveň se představí několik
odlehčovacích služeb v kraji, které jsou schopny pečující rodinu na
omezenou dobu plně a odborně
zastoupit. Rodina tak může strávit
v klidu vlastní dovolenou, vyřídit
v klidu neodkladné pracovní nebo
i zdravotní problémy.
Bude na festivalu zastoupena i
poradna pro lidi v sociální tísni?

Které zkušenosti z předchozích
let jsou pro vás nejdůležitější?
Zúročili jsme bohaté kontakty získané v předešlých ročnících
festivalu. Stále se snažíme festival obohacovat o nové prvky, abychom neustrnuli na místě. Přínosné se nám jeví i samotné setkávání
poskytovatelů sociálních služeb,
které může být zdrojem výměny
informací a zkušeností.
Přichází letošní festival s
nějakou novinkou?
Chceme přilákat širokou veřejnost a nejmenovaná firma nám
poskytla skákací hrad pro děti.
Věřím, že rodiče využijí této možnosti k návštěvě Festivalu, i k zabavení vlastních ratolestí. A když
budou děti dovádět, mohou si
rodiče dát výbornou kávu či francouzskou palačinku ve výjezdní Kavárně Pohodička. Je sociální
službou a provozuje ji Domov bez
zámku z Náměště nad Oslavou.
-lko-

